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És elindult a Kéz^ az ernek, akaratnak mindenható

helytartója. Társa elbb a fának letörött ága, a csiszolt

k, majd kovácsolt fém, eke, kalapács késbb. Az út

nyomán felsarjadt az élet. Árván maradtak a nyirkos

barlangok, felszáradtak a posványok és hegyek oldalán,

mezk szélén magas kémények szelik khomlokukkal
az égboltozatot, rohanó vaskocsik toporzékolnak a vert

hidak felett.

Párnás fehér asszonyi kéz, avagy ráncokkal telifutott

kemény ököl, egyaránt nagy, sohasem pótolható értéke

az embernek; márványnak, sikfálnak, vászonnak meg-

szólaltatója, nyughatatlan, akaró emberek álmának

életrekeltje.

És elindult a Kéz. Alig egy tenyérnyi az a fehér sik,

melyet befut, és mögötte uj csodák erdeje, egész világ.

Ezer esztendeje rombadült városok palotái épülnek fel, a

palotákban feltámadt boldog emberek. Szz rétek méhé-

bl felszökken fatörzsek koronái ölelkeznek; hináros

vizek tükrén, mezkön, férfikarok között, csipkével,

selyemmel bélelt fészekben, a keresztre feszitett Ember
lábainál ott az Asszony*

Az asszony, mezitelenül, diadalmasan, hazugságok bilin-

csei között, szegényen, fiatalon, árván, ggösen * . .

Az asszony az eleven Szép, a Kérdés, a Bün, az Igazság,

szikkadt érzések medd talaján az örök Termékenység,

vak céltalanság felett a pezsdül sugaras Irány. —
íme a Kéz útja! BÁLINT ALADÁR.





1. Bels címlap 'föOi —
2. Elszó
3. A képek jegyzéke

4. Könyvjegy
5. Exlíbrís

é. Najád
"^

7. Píros báfsonypapucsdm

8. Füzesben (Nemzetközi

grafikai kiállítás 1909)

9. Dead white

10. LíUíth (Ambrus-illusz-

tráció)

11. Tavaszí dal 'c^H-^
12. Leány a kisbgvel
13. Ady Endre Magdája
14. Fest és modellje 5^ '

15. ígérkezik a tavasz /íK''

16. Lányok a réten -:
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17. Méhzümmögés '/Ci ,

'^

18. Város és falu fBO,-^
19. Eunézía szigete 'f^/j .
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20. Kerít tavasz i:r_ ^

21. Asszonyöl tavasz
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Haldokló tavasz (Magyar
Iparmvészet)

Szüzesség igája f-20/

Vájjon? ' -

Afrodizia és Tímon '/OO, '"^

(Píerre Louís : Aphrodité)
,

Michel Angelo és Rodin '
"/

Az els nyári nap -'
vt9 ,
^

Píou-píou

Bovaryné Rozsnyón ^O

»

Elefántcsontfaragó ';./) ."^

(Nemzetközi grafikai ki-

állítás 1909)

Sappho Lesboson - <

szi szimfónia

Madonna az erdn
szi szél ^
Frisson d'hívef J^

'

Golgotha '

:
5'

Bródy Sándorhoz

Szanín jj ,"

Záródísz ( ^ ,
^

A nyomda jegye
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